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ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/12
ΑΡΧΕΙΟ ΦΑΚ.
Βαθμός ασφαλείας
Πάτρα 17/11/2011
Βαθμός προτεραιότητας
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αριθ. Πρωτ. 298110/10954
συσχ. 298112/10955, 208115/0956, 208117/10957

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΒΛΗΜΕΝΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΔΕΝΔΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΚΑΘΑΡΙ
ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ»
ΣΧΕΤ.
1)Τα άρθρα 11, 12 και 14 του Ν. 6196/1934 (Α΄ 232).
2) Ν. 2147/1952 (Α155) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2538/1997 (Α242)
3) Το άρθρο 8 (1) και (2) του Ν.2147/1952 (Α΄ 155) "Περί καταστολής των ασθενειών και των
εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας".
4) Το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση ζ) υποπερίπτωση ii) του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307)
"«Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή
μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα
φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της.....» όπως ισχύει.
5)Την Απόφαση της Επιτροπής 2007/365/ΕΚ, της 25ης Μαΐου 2007, σχετικά με προσωρινά
έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), όπως ισχύει.
6) Τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα εξάλειψης και περιορισμού του «ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΣΚΑΘΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ» (αρ. πρωτ. 118000/6306 – 19/7/2011)
7)Την υπ΄ αριθ.101137/2011 (Α΄ 2384) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στις
Περιφερειακές Ενότητες και καθορισμός των καθηκόντων τους".
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ανακοινώνει:
τη διενέργεια πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδοτών εργολάβων, με
κατάθεση έγγραφων προσφορών, για την καταστροφή (κοπή, ταφή η κάψιμο) των
προσβλημένων φοινικόδενδρων σε Δήμους της Π.Ε. Αχαΐας ύψους δαπάνης 8000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός επτά
(7) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Κάθε συνεργείο θα συνοδεύεται από έναν εργάτη – κόπτη των φοινικόδενδρων και τους
χειριστές των μηχανημάτων που υποχρεωτικά πρέπει να κατέχει ο εργολάβος είτε ιδιόκτητα
είτε ενοικιασμένα. Δηλ θα πρέπει να είναι κάτοχος ενός καλαθοφόρου μηχανήματος, ενός
φορτωτικό μηχανήματος (εσκαφέα), ενός μεταφορικού μηχανήματος (φορτηγού) και ενός
κοπτικού μηχανήματος (αλυσοπρίονο).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν και οι
άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων, τα διπλώματα οδήγησης των χειριστών καθώς και τα
ενοικιαστήρια σε περίπτωση που τα μηχανήματα δεν είναι ιδιόκτητα.
Η ταφή – ασφαλής εναπόθεση θα γίνεται σε βάθος δύο (2) μέτρων, στην περιοχή Δ.
Αχαΐας σε χώρο που θα έχει εξασφαλίσει ο εργολάβος και θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία
μας. Κατά τη διαδικασία κοπής το προσβλημένο τμήμα του φοινικόδεντρου ψεκάζεται με
ευθύνη του εργολάβου με εγκεκριμένο προς τούτο σκεύασμα το οποίο θα έχει προμηθευτεί ο
ίδιος.
Υποχρέωση του εργολάβου είναι επίσης η συλλογή όλων των μορφών του εντόμου
(κουκούλια, προνύμφες, ακμαία) σε ενδεχόμενη διασπορά κατά την κοπή τους και η λήψη
όλων των αναγκαίων μέτρων (επιμελημένη κάλυψη με πλαστικό η τέντα κ. άλ.) έτσι ώστε να
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μην υπάρχει διασπορά του εντόμου κατά τη μεταφορά.
Ο εργολάβος συμμορφώνεται πρόθυμα στην ενημέρωση και τις υποδείξεις των γεωπόνων –
φυτουγειονομικών ελεγκτών και η διαδικασία της κοπής μέχρι την ασφαλή εναπόθεση είναι
υπό την εποπτεία τους και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός των συνεργείων θα είναι όπως παρακάτω
1)ρουχισμός: φόρμα, γάντια με ειδική επένδυση προστασία για το αλυσοπρίονο και μάσκα
για τον ψεκασμό.
2)υπόδηση: μπότες η κλειστά υποδήματα με εσωτερική μεταλλική ενίσχυση για το
αλυσοπρίονο
3)προστατευτικός εξοπλισμός: προστατευτικά ακοής, ματιών, και κεφαλής (κράνος).
4) πρόσθετος εξοπλισμός που θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στους
εργαζόμενους.
Η κατακύρωση θα γίνει:
1) στο προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή
2) όταν η τιμή κατακύρωσης δεν θα ξεπερνά τα 200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ανά κομμένο και κατεστραμμένο δένδρο και
3) στον έχοντα πλήρη φάκελο με τις απαιτήσεις όπως παραπάνω αναγράφεται.
Ο εργολάβος που θα κηρυχτεί μειοδότης αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά ο ίδιος
την ευθύνη:
1) για ενδεχόμενες βλάβες τρίτων από την κοπή, μεταφορά , ταφή η κάψιμο των κομμένων
και προσβλημένων φοινικόδεντρων και την υποχρέωση αποζημίωσής τους. Ιδιαίτερα
επισημαίνεται η προστασία των δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ. άλ. και προστασία των εργαζομένων
από αυτά.
2) για την ασφάλεια των εργαζομένων του και έχει ό ίδιος την ευθύνη σε περίπτωση
πρόκλησης ατυχήματος.
Δηλ. ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε µορφής ατύχηµα του προσωπικού των
συνεργείων του των οποίων έχει και την ευθύνη της συγκρότησής τους
3) για τη νόμιμη αμοιβή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Mαζί με την προσφορά θα υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία
θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους όπως παραπάνω
αναγράφονται καθώς και τους όρους για τον εξοπλισμό.
Μετά την κατακύρωση ο μειοδότης – εργολάβος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει
σύμβαση, άμεσα μετά την ειδοποίηση του από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
Για την πληρωμή της αξίας των εργασιών του θα προσκομίζεται Τιμολόγιο ή Δελτίο
Παροχής Υπηρεσιών θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό,
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μείον τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου.
Η πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου θα γίνει μετά το πέρας της καταστροφής των
προσβλημένων φοινικόδεντρων και με βεβαίωση τουλάχιστον ενός φυτουγειονομικού
ελεγκτή.
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο την
28/11/2011.
Το άνοιγμα των προσφορών και η ανακήρυξη των μειοδοτών θα πραγματοποιηθεί από
τριμελή επιτροπή.
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Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία η διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης τηλ 2610 453995 και 2610 427891.

Ε.Π.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΡΑΣ

ΠΡΟΣ

1) ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Α.
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ
( για δημοσίευση στον εγχώριο τύπο
- αρκεί μια εφημερίδα)
2) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 58
26110 ΠΑΤΡΑ
2610 277779
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη του
που έχουν σχετικό ενδιαφέρον)
3) ΔΗΜΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
(με την παράκληση να ενημερωθούν
όσοι έχουν σχετικό ενδιαφέρον αλλά και)
για το δικό τους ενδιαφέρον)
4) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ, ΕΛΛΑΔΟΣ
(με την παράκληση να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. μέχρι 28/11/2011)

ΚΟΙΝ.: ΥΠ. ΑΑ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 150
17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
φαξ 2109212090

